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สาขาวิชา
ภาควิชา
หลักสูตร
แบบ/แผน
จํานวนที่รับ

วิศวกรรมเครื่องกล
รหัสสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)
แผน ก แบบ ก 2
ภาคปลาย 20 คน

XE 57

คุณสมบัติของผูสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
2. มีคณ
ุ สมบัติตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กําหนดการรับสมัคร
ขั้นตอน
1. รับสมัคร
2. ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์เขาสอบ
3. สอบสัมภาษณ

4. ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์เขาศึกษา
5. ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา

วัน เวลา สถานที่สอบ
ภาคปลาย
14 สิงหาคม 2561 – 26 ตุลาคม 2561
5 พฤศจิกายน 2561
17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น.เปนตนไป
หอง 5202 อาคาร 5 ชั้น 2
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร
3 ธันวาคม 2561
ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร
1.ใบสมัครพรอมติดรูปถายขนาด 1 นิ้ว
2.สําเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี พรอมรับรองสําเนา
3.สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พรอมรับรองสําเนา
4.สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนา
5.สําเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสําเนา
6.สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล พรอมรับรองสําเนา (ถามี)

วิธีการสมัคร
1. สมัครดวยตนเองไดที่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล อาคาร 5 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน)
2. สมัครทาง Email โดยสแกนหลักฐานการชําระคาสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร สงมาที่ fengsyr@ku.ac.th
3. สมัครทางไปรษณีย โดยจัดสงหลักฐานการชําระคาสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครมาที่
โครงการเปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
0
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4. แฟกซหลักฐานการชําระคาสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครมาที่ 02-579-4576

การชําระเงินคาสมัคร
1. คาสมัคร 500 บาทถวน
2. ชําระดวยตนเองไดที่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล อาคาร 5 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
3. โอนเงินผานธนาคารทหารไทย สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บัญชีเลขที่ 069-2-60875-5
ชื่อบัญชี "โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)"
0

0

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
http://www.me.eng.ku.ac.th

ขอมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ปการศึกษา 2560
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2

ขอมูลทั่วไป

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนี้ ไดทาํ การเปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) ตั้งแตปพ.ศ.2530
โดยแบงสาขาวิชาออกเปน 3 กลุมวิชาคือ กลุมวิชากลศาสตรและการประยุกต, กลุม วิชาเทอรโม-ของไหล, และกลุมวิชาระบบ
พลศาสตรและการควบคุม ภาควิชาฯมีคณาจารยและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญระดับแนวหนาของโลก
ภาควิชาฯไดเริม่ ทําการเปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ในภาคตนปการศึกษา 2560 โดย
ทําการเรียนการสอนในวันเสาร โดยขณะนี้มีแผนการเรียนเฉพาะทาง 2 แผนไดแก
1. ดานระบบราง (Rail System)
2. ดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation)
2

ดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation)

หุนยนตและระบบอัตโนมัติจะเขามาแทนที่การทํางานดวยมนุษยในระยะเวลาอันใกล ผูเชี่ยวชาญดานหุนยนตและ
ระบบอัตโนมัติจะเปนที่ตองการของตลาดแรงงานเปนอยางมาก ดังระบุในแผนพัฒนาประเทศ นโยบายประเทศไทย 4.0 และ
แนวโนมธุรกิจ Startup ดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติทเี่ กิดขึ้นมากมาย
ตัวอยางเทคโนโลยีทางดานนี้ที่จะเกิดขึ้นและมีการนํามาประยุกตใชในอนาคตอันใกลไดแก ยานพาหนะไรคนขับ
(Autonomous Vehicles) อินเทอรเน็ตของสิ่ง (Internet of Things) การเรียนรูของเครื่อง (Machine Learning) การ
เรียนรูเ ชิงลึก (Deep Learning) สําหรับการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ระบบฉลาด (Smart Systems) ระบบ
ควบคุมอัจฉริยะ (Intelligent Control) การนําบอรดไมโครคอนโทรลเลอร (MCU) และคอมพิวเตอรบอรดเดียว (SBC) มาใช
ในชีวิตประจําวันไดงายขึ้นและมีราคาถูกลง
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลไดทําความรวมมือกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร เพื่อ
สรางแผนการเรียนเฉพาะทางดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติ โดยเนนใหผูเรียนไดรับความรูและการฝกฝนเพื่อกลายเปน
ผูออกแบบเทคโนโลยีหุนยนตและระบบอัตโนมัติที่มคี วามสามารถ
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติ มี
การเรียนการสอนระยะเวลา 2 ป นิสิตในโครงการจะมีการเตรียมการทําวิทยานิพนธ ตั้งแตภาคตนปการศึกษาที่ 1 โดยหัวขอ
วิทยานิพนธจะมีการพิจารณารวมกันระหวางอาจารยที่ปรึกษาและนิสิตใหสอดคลองกับความสนใจและพื้นฐานของนิสิต โดย
นิสิตจะตองลงทะเบียนตามแผนการลงทะเบียนดังนี้
ภาคตน ปการศึกษาที่ 1
01208583 Robotics (3)
01208511 Engineering Analysis (3)
01208599 Thesis (3)
ภาคปลาย ปการศึกษาที่ 1
01208577 Mechatronics (3)
01208587 Advanced Automatic Control (3)
01208597 Seminar (1)
01208599 Thesis (3)
ภาคตน ปการศึกษาที่ 2
01208573 Fluid Power Control (3)
01208579 Instruments and Signal Processing in Mechanical Measurements (3)
01208591 Research Methodology (1)
01208599 Thesis (3)
ภาคปลาย ปการศึกษาที่ 2
01208596 Machine Learning for Engineering Applications (3)
01208597 Seminar (1)
01208599 Thesis (3)
คาธรรมเนียมการศึกษา
58,000 บาทตอภาคการศึกษา

เวลาเรียน
วันเสาร เวลา 9.00 – 19.00 น.

สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
อาคาร 5 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร

ปฏิทินการศึกษา
ภาคตน เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม

2

2

หากมีขอ้ สงสัยติดต่อโครงการ/ภาควิชาฯ 
ธุ รการภาควิชา
โทรศัพท์ 02-797-0999 ต่อ 1803, 1804 , 081-8037854
เลขานุ การโครงการ นส.พัชร์นนั ธ์ รุ่งเรืองรองเดช

